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L I S T A   D E   L U C R Ă R I  
 
 

 
A.  TEZA DE DOCTORAT  
 
Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii – susţinută 
la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în decembrie 2003 şi publicată la 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004. 
 
 
B. CĂRŢI ŞI CAPITOLE ÎN CĂRŢI 
 
1. Moştenirea testamentară. Transmiterea şi împărţeala moştenirii – autori Francisc 
Deak (coordonator), Camelia Toader, Liviu Stănciulescu, Romeo Popescu, Veronica 
Stoica, Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993 (lucrare republicată în perioada 1994 – 
1998 la Editura Actami); 
 
2. Dreptul proprietăţii industriale. Culegere de acte normative – autori Lucian Mihai, 
Romeo Popescu,  Editura Coresi, Bucureşti, 1995; 
 
3. Dreptul de moştenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de 
bunurile moştenirii – Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004. 
 
4. Instituţii de drept civil (Curs selectiv pentru licenţă 2006-2007) – actualizarea 
titlului V (Contractele civile) şi redactarea grilelor aferente, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2006. 
 
5. „Tratat de drept civil. Contracte speciale”, vol. I (Vânzarea-cumpărarea; 
Schimbul) - autori Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu; Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2006. 
 
6. „Tratat de drept civil. Contracte speciale”. vol. II (Locaţiunea; Închirierea 
locuinţei; Arendarea; Antrepriza; Mandatul) - autori  Fr. Deak, L. Mihai, R. 
Popescu; Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006. 
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7. „Tratat de drept civil. Contracte speciale”. vol. III (Împrumutul de folosinţă; 
Împrumutul de consumaţie; Depozitul; Societatea civilă; Tranzacţia; Donaţia) – 
autori Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu; Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 
 
8. Tratat de drept succesoral. Moştenirea legală, vol. I - autori Fr. Deak, R. Popescu, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 
 
9. Tratat de drept succesoral. Moştenirea testamentară, vol. II - autori Fr. Deak, R. 
Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
 
10. Tratat de drept succesoral. Transmisiunea şi partajul moştenirii, vol. III - autori 
Fr. Deak, R. Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
 
 
C.  ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE 
 
 
1. Consideraţii în legătură cu aplicarea principiului aparenţei în drept în materia 
moştenirii – autori Camelia Toader, Romeo Popescu, în revista „Dreptul” nr. 9/1993, 
pag.33-41; 
 
2. Contractul de arendare - în revista „Dreptul” nr. 6/1995, pag.11-26; 
 
3. În legătură cu scutirea de plată a taxei de timbru a unor litigii fundamentate pe 
dispoziţiile Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie - în revista „Dreptul” nr. 5-
6/1994, pag.110-120; 
 
4. În legătură cu dreptul de preferinţă al unităţii la încheierea unui contract privind 
invenţia salariatului său - în revista „Dreptul” nr. 9/1995, pag.35-38; 
 
5. Discuţii cu privire la admisibilitatea acţiunii în revendicare a adevăratului 
proprietar împotriva subdobânditorului de bună-credinţă al unui imobil – autori 
Romeo Popescu şi Răzvan Dincă, în revista „Dreptul” nr.6/2001, pag.3-15; 
 
6. Incidenţa Legii nr.10/2001 asupra reglementării contractului de închiriere a 
locuinţei – autori Romeo Popescu şi Răzvan Dincă, în revista „Dreptul” nr.12/2001, 
pag.30-49; 
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7. Discuţii cu privire la sfera actelor juridice care cad sub incidenţa art.46 alin.2 din 
Legea nr.10/2001 – autori Romeo Popescu şi Răzvan Dincă, în revista „Dreptul” 
nr.7/2002, pag.82-88; 
 
8. Cesiunea de marcă – autori Romeo Popescu şi Răzvan Dincă, în revista 
„Pandectele Române” nr.4/2002, pag.194-222; 
 
9. Notă critică la decizia nr.191/25.06.2002 a Curţii Constituţionale privitoare la 
neconstituţionalitatea art.46 alin.2 din Legea nr.10/2001 – autori Romeo Popescu şi 
Răzvan Dincă, în revista „Pandectele Române” nr. 5/2002, pag.21-27; 
 
10. Reducţiunea liberalităţilor excesive - în revista „Supliment la Pandectele 
Române” nr. 1/2003, pag.136-163; 
 
11. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă - în revista 
„Pandectele Române” nr. 2/2004, pag. 240-261; 
 
12. Oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare (nedeschise) – în revista „In 
honorem CORNELIU BÎRSAN, LIVIU POP – culegere de studii –”, Ed. Rosetti, 
Bucureşti, 2006, pag. 376-397.  
 
13. Reglementarea juridică a principiului confidenţialităţii în privinţa depunerilor 
de sume de bani la instituţiile de credit – autori Lucian Mihai şi Romeo-Radu 
Popescu, în „Revista Română de Drept Privat” nr. 1/2007. 
 
14. Efectul particular al reprezentării succesorale în noul Cod civil - în publicaţia „In 
honorem CORNELIU BÎRSAN”- Editura Hamangiu Revista Dreptul, 2013. 
 
15. Contractul de întreţinere în noul Cod civil - în publicaţia „Avocatura în 
România – 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept”- Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2015. 
 
16. Stabilirea rezervei succesorale în funcţie de renunţătorii la moştenire care au 
fost gratificaţi printr-o donaţie raportabilă - în revista „Curierul Judiciar” nr. 4/2015. 
 
17. Suportarea riscurilor în materia contractului de arendare în noul Cod civil - în 
revista „Săptămâna Juridică” nr. 22/2015. 
 
18. Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală - în revista „Săptămâna 
Juridică” nr. 23/2015. 
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19. Efectele reducţiunii liberalităţilor excesive în noul Cod civil – în publicaţia 
Universul Juridic.ro din 8 iunie 2015. 
 
20. Revision of the conditions and charges which affect gratuitous acts – în 
publicaţia Law Review, Volume V, Issue 1, Jan.-Jun. 2015 - posted at 10 June 
2015. 
 
21. Substituţiile fideicomisare în noul Cod civil - în revista Analele Universităţii din 
Bucureşti pe anul 2015. 
 
22. Efectele obligaţiei de garanţie în cazul evicţiunii consumate în reglementarea noului 

Cod civil - în publicaţia Universul Juridic.ro din 29 iunie 2015 

 
 

D. STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI 
ŞTIINŢIFICE 
 

1. Studiu de caz privind corelaţia dintre acţiunea în contrafacere şi 
concurenţă neloială, pe de o parte, şi acţiunea în anularea înregistrării unei mărci, 
pe de altă parte – studiu prezentat în cadrul simpozionului organizat de Oficiul de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci la Tulcea în septembrie 2003 şi publicat în monografia „Din 
istoria protecţiei proprietăţii industriale în România” vol. I, Editura OSIM, Bucureşti, 
2003. 

 
2. Moştenirea; Reducţiunea liberalităţilor excesive; Drepturile succesorale ale 

soţului supravieţuitor al defunctului; Liberalităţile; Contractele civile speciale – în 
publicaţia „Institutul Naţional al Magistraturii, Conferinţele noului Cod civil, 
septembrie 2011”. 
 
 

F.PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE BAZĂ DE 
CONTRACT/GRANT 

 
1. Consultant pentru elaborarea proiectului de Cod civil al României (Cartea a 

IV-a „Despre succesiuni şi liberalităţi”), în cadrul Proiectului finanţat de Banca 
Mondială „Programmatic Adjustment Loan (Private and Public Sector Institutional 
Building Project) – Reforming the Civil Code of Romania” (Loan no. RO 4676) 
(contractul nr. 592 din 4 ianuarie 2007 încheiat cu Ministerul Justiţiei (beneficiarul 
serviciilor) şi Ministerul Finanţelor Publice (administratorul plăţilor).  
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G. ALTE LUCRĂRI ŞI CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE 

 
1. Licenţele obligatorii în materia invenţiilor - comunicare susţinută în cadrul 
simpozionului „Protecţia proprietăţii industriale în contextul noilor reglementări” 
desfăşurat la Tulcea în perioada 30.08.2004 – 2.09.2004; 
 
2. Unele aspecte procedurale privind aplicarea OUG nr. 100/2005 privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată, cu 
modificări, prin Legea nr. 280/2005 – prelegere susţinută în cadrul simpozionului 
„Contrafacerea în materia mărcilor” desfăşurat la Mangalia în decembrie 2005; 

3. Criterii privind stabilirea despăgubirilor în cadrul acţiunii în contrafacere în 
materia mărcilor. – prelegere susţinută în cadrul simpozionului „Contrafacerea şi 
protecţia  mărcilor, desenelor şi modelelor  industriale” desfăşurat la Eforie Nord în 
perioada 19-20 mai 2006. 

4. Aspecte teoretice şi practice privind participanţii la litigiile având ca obiect 
anularea titlurilor de protecţie în materia proprietăţii industriale - prelegere susţinută 
în cadrul simpozionului „Contrafacerea în materia proprietăţii intelectuale” desfăşurat 
la Mamaia în perioada 2-4 noiembrie 2006. 

 

H. Comunicări ştiinţifice referitoare la noul Cod civil 

Peste 20 de comunicări ştiinţifice ţinute la Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, 
Craiova, Piteşti, Braşov, Băile Olăneşti după intrarea în vigoare a noului Cod civil în 
domeniul contractelor, succesiunilor şi liberalităţilor. 
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